
ENSVET JE NASVET • vgradnja termostatskih radiatorskih ventilov 
lahko zmanjša letno rabo goriva do 10% 

 

 
Razmislek o rabi energije se dolgoročno 
obrestuje, saj cene energije nezadržno 
rastejo. Z brezplačnimi nasveti vam bomo 
pomagali zmanjšati stroške za energijo in 
povečati zadovoljstvo in ugodje bivanja. 

• uporaba solarnega sistema za pripravo tople 
vode z okoli 6 do 8 m2 sprejemnikov sončne 
energije lahko zmanjša letno rabo kurilnega 
olja v gospodinjstvu za več kot 350 litrov 
oziroma lahko zmanjša letno rabo elektrike 
za več kot 2.300 kWh.  

Smo usposobljeni za kakovostno pomoč 
pri informiranju o najnovejših tehnologijah 
za gradnjo stavb, ogrevanje, 
prezračevanje, o uporabi obnovljivih virov 
energije, uporabi gospodinjskih aparatov 
in drugega, kar potrebujete za 
uresničevanje svojih potreb po zdravem, 
energetsko učinkovitem in okolju 
prijaznem bivanju. 

 
 K ENSVET PO NASVET 

ENSVET    
 ENSVET nudi strokovno, brezplačno in 
neodvisno svetovanje o: ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE 

 
- energetski sanaciji stavb ali energetski 

zasnovi novogradenj, 
 
Nasvet o učinkoviti rabi energije (URE) in 
uporabi obnovljivih virov energije (OVE) vam bo 
v pomoč, kako svoj denar pravilno in učinkovito 
uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja 
ali naprav.  

- toplotni zaščiti stavb, 
 - izbiri ustreznih oken in zasteklitve, 
Z izboljšanjem toplotne zaščite stavb, 
uporabo sodobnejših ogrevalnih naprav in 
večjo uporabo obnovljivih virov energije 
(OVE), npr. energijo sonca, toploto 
okolice, lesno biomaso, prispevate tudi k 
zmanjšanju emisij plinov, ki povzročajo 
globalno segrevanje našega planeta. 

- izbiri ogrevalnega sistema in  
ogrevalnih naprav, 

- regulaciji ogrevalnih naprav,  
- uporabi obnovljivih virov energije, Nikoli ni prepozno. Tudi če ste hišo že zgradili in 

v njej živite, stanovanje že kupili in opremili ter 
vas pestijo problemi povezani z rabo energije, 
vam naši svetovalci lahko pomagajo pri njihovem 
reševanju. 

- izbiri ustreznega energenta, 
- zmanjšanju porabe goriva, 
- uporabi varčnih gospodinjskih aparatov, 

 - pripravi tople sanitarne vode, 
Z izvedbo nekaterih ukrepov URE lahko 
dosežete naslednje učinke: 

- vodenju energetskega knjigovodstva,  
- možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in 

kreditov za URE ter uporabo OVE, 
Znamenja, ki kažejo, da je obisk pri 
energetskem svetovalcu potreben: • zamenjava vezanega okna ali okna s 

termopansko zasteklitvijo s sodobnim 
oknom vodi v letni prihranek okoli 15 
litrov kurilnega olja na 1 m2 oken 

- in o vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo 
na URE v gospodinjstvih. 

- poraba goriva nad 15 l kurilnega olja ali 
15 m3 zemeljskega plina na m2 stanovanja 
na leto,  

• dodatna toplotna zaščita (10 cm) 
neizoliranega zunanjega zidu iz polne 
ali votličave opeke vodi v letni 
prihranek okoli 10 litrov kurilnega olja 
na 1 m2 zidu 

Pot do energetskega svetovalca je zelo 
preprosta. Ko se odločite za obisk v energetsko 
svetovalni pisarni, pokličite po telefonu in se 
prijavite za razgovor. V posebnih primerih se 
lahko dogovorite tudi za obisk na vašem objektu.  

- rosna okenska stekla, 
- nihanje zaves ob zaprtih oknih, 
- plesen na zidovih, 
- hladni ali vlažni zidovi, 
- ledene sveče na žlebovih, 

 • menjava starejšega kotla na kurilno 
olje in centralne regulacije s sodobnim 
sistemom lahko vodi v 30% manjšo 
letno porabo goriva 

- razpadajoč dimnik, 
Priporočamo vam, da se za obisk v ENSVET 
pisarni pripravite. S seboj prinesite potrebne 
podatke o zgradbi, ogrevalnih napravah, porabi 

- temen, gost in smrdljiv dim, 
- visoki računi za energijo. 



goriva, projekte, skice, ponudbe za izvajanje del 
in predračune. Skupaj s svetovalcem boste vaše 
težave osvetlili tako s teoretične kot tudi s 
praktične plati. 
 
Po opravljenem razgovoru vam bo svetovalec 
poslal domov poročilo s povzetkom razgovora in 
vsemi pomembnejšimi podatki. Nasvet bo 
uspešen takrat, ko ga boste upoštevali in ga 
sami ali s pomočjo usposobljenih strokovnjakov, 
uresničili v vašem domu. 
 
V ENSVET pisarnah so vam na voljo tudi različni 
informacijski listi in druga strokovna literatura, ki 
si jo lahko ogledate. 
 
 

DODATNE ENSVET AKTIVNOSTI 
 
 
Energetski svetovalci redno sodelujemo tudi v 
različnih oblikah izobraževanja in strokovnega 
usposabljanja.  
 
Znanja o URE in OVE vam nudimo v obliki 
organiziranih strokovnih predavanj v krajevnih 
skupnostih  in šolah, predvsem o energetsko 
varčnih napravah in materialih za URE. 
 
V okviru šolskih programov lahko sodelujemo pri  
pripravi posameznih učnih ur, naravoslovnih dni, 
strokovnih ekskurzij, praktičnem delu in pri 
organizaciji energetsko ekoloških krožkov. 
 
Prav tako veliko časa posvečamo ozaveščanju 
prebivalcev o URE in OVE. O delu svetovalne 
pisarne ter o različnih aktualnih temah s 
področja URE in OVE obveščamo občane prek 
lokalnih  tiskanih in elektronskih medijev.  
 

Občanom prav tako nudimo informacije in 
svetovanje pri javnih razpisih za 
sofinanciranje izvajanja ukrepov učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije. 
Več informacij o načrtovanih in tekočih 
razpisih lahko dobite tudi na spletnih 
straneh Agencije RS za učinkovito rabo 
energije: www.gov.si/aure/ ali telefonski 
številki: 01/300-69-90. 
 
ENSVET PROJEKT 
 
 
ENSVET je programski projekt Agencije 
RS za učinkovito rabo energije, pri 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 
Projekt izvaja Gradbeni inštitut – ZRMK z 
usposobljenimi energetskimi svetovalci v 
energetsko svetovalnih pisarnah. 
Delovanje svetovalnih pisarn po vsej 
Sloveniji pa je rezultat partnerskega 
sodelovanja z občinami.  
 
 
ENSVET PISARNE 
 
 
Energetsko svetovalne pisarne lahko 
najdete v naslednjih krajih: Brežice, Celje, 
Domžale, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, 
Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, 
Lendava, Litija, Ljubljana, Logatec, 
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, 
Novo mesto, Ormož, Postojna, Ptuj, 
Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na 
Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, 
Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Škofja 
Loka, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velenje.  
 
 
 

 
Naslove pisarn svetovalne mreže ENSVET ter 
podatke o njihovem delovanju lahko dobite pri 
izvajalcu projekta, na telefonu 01/280-84-01 ali 
spletnih straneh  
http://www.gov.si/aure 
http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm 
 
 

Vabimo vas, da nas obiščete. 
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